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V rámci projektu Erasmus+ jsem dostala šanci zúčastnit se týdenního jazykového
kurzu v zahraničí. Protože ráda objevuji ostrovní státy, rozhodla jsem se pro Maltu, konkrétně
jazykovou školu AM Language Studio ve Sliemě na Maltě. Strávila jsem tam týden od 8. 6.
do 12. 6. 2015. Mým cílem bylo zlepšení jazykové vybavenosti a získání větší jistoty při
používání angličtiny nejen ve své profesi. Na Vyšší odborné škole zdravotnické škole
a Střední zdravotnické škole Hradec Králové vyučuji matematiku, chemii a informatiku. Pro
zkvalitňování vyučovacího procesu používám angličtinu při studiu různých materiálů i během
výuky při provazování znalostí mezi předměty.
Při výběru školy jsem se rozhodovala prostřednictvím webových stránek organizace
Jazyky v zahraničí, s.r.o., která mi na základě mnou zadaných kritérií nabídla na Maltě kurz,
který mi vyhovoval a ubytování v hostitelské rodině. Rozhodla jsem se vzhledem k délce
pobytu pro intenzivní kurz v malé skupině, což v praxi znamenalo 6 hodin angličtiny denně
v pětičlenné skupině, abych co nejdůkladněji využila nabízené možnosti.

Dopravu na Maltu jsem si zajistila sama, stejně jako přesun z letiště do hostitelské
rodiny. Do hostitelské rodiny jsem dorazila 6. června ve 20 hodin. Uvítala mě paní Doreen
Cassar, která byla velmi milá a přátelská. Chvíli po půlnoci dorazila ještě kolegyně
Mgr. Eva Chrobákové, s kterou jsme měli jazykový kurz společně absolvovat.
Volnou neděli jsme strávily s Evou prohlídkou města Sliema a návštěvou pláže Sun
Bay, kam jsme dojely veřejnou dopravou, která na Maltě funguje velice sofistikovaně.
V růběhu týdne jsme ve volných dopoledních navštívily i další městské části jako jsou
St. Julians a v neposlední řadě hlavní město Malty - Vallettu, ve které jsme si prohlídly její
pamětihodnosti.

V pondělí po obědě nám začínala škola. Po úvodním seznámení se zázemím školy
(prostory, personál a nabídka volnočasových aktivit) jsme se dostaly do konkrétní učebny. Na
první dva bloky (13:00 - 16:30) jsme byly v pětičlenné skupině (kromě nás dvou tam byla
ještě Slovenka, Němec a Ital). Tyto první dva bloky jsme celý týden trávili s lektorkou, která
je rodilou Malťankou Monicou Pace. V jejích hodinách jsme se soustředili na práci s textem
(učebnice), poslech, gramatiku i konverzaci. Poslední dvouhodinovkou (mini group intensit byli jsme tam tři) nás provázel rodilý Brit Marlon Savin, jehož hodiny pro mě byly
neskutečně přínosné. Jednalo se především o diskuzi na rozličná témata. Nejen, že mě to
obohatilo na poli angličtiny, ale i na poli běžných lidských témat (např. globální oteplování,
digitální technologie či soli hliníku v antiperspirantech).

Mezi jednotlivými dvouhodinovkami jsme trávili čas ne terase škole, kde bylo
k dispozici bistro a setkávali jsme se zde s ostatními studenty z rozličných zemí, nebo
v místnosti s PC, odkud jsem komunikovala se svou rodinou.
V pátek, poslední den školy jsme obdrželi certifikát o účasti na jazykovém kurzu
s počtem absolvovaných hodin a dosaženou úrovní.
Na Maltě jsem strávila ještě dalších 10 dní v rámci osobní dovolené, kdy jsem ji
procestovala křížem krážem. Země samotná i výuka na mě zanechaly velký dojem. Jsem
velmi ráda, že jsem tuto šanci dostala a jsem přesvědčena, že jsem ji využila dle svého
nejlepšího vědomí a svědomí. Výsledky výuky určitě využiji při dalším působením na
pedagogickém poli.
Děkuji tímto vedení naší školy a organizátorům projektu, že jsem se mohla
jazykového kurzu zúčastnit.
Mgr. Petra Toboříková, Ph.D.

